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Safety and security are vital to the enjoyment of any holiday or travel adventure. So, 

it’s reassuring to know that thousands of ISO standards are working behind the 

scenes to prevent you from becoming a statistic.  

امنیت امری حیاتی برای لذت بردن از تعطیالت و سفرهای ماجراجویانه است. بنابراین، اطمینان بخشخا اسخت  خه          

در پشت صحنه  ار می  نند تا از ورود    ISOبدانید هزاران استاندارد 

 شما به آمار خطر جلوگیری  نند. 

 

Including everything from ensuring trains, planes 

and automobiles take you places without a hitch, to 

providing minimum safety requirements for the 

food you eat and the adventures you embark on, 

here’s a look at the top five. 

 ه شامل همه موارد از جمله اطمینان از قطارها ، هواپیماها و اتومبیل هایی  ه شما را بدون هیچ مشکلی به مخکخان   

خود می رسانند ، تا تأمین حداقل الزامات ایمنی برای غذایی  ه می خورید و ماجراجویی هایی  ه شروع میکخنخیخد.     

  در اینجا به پنج مورد برتر می پردازیم.
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One of the highlights of travel and tourism is eating local cuisine, but it is not without its 
dangers. While you might be able to avoid eating fugu, a fish that can bring on progressive 
paralysis and kill you within a few hours, you may not be aware of hidden germs lurking on 
your plate due to poor hygiene practices. Considering that an estimated 600 million people 
get sick from eating contaminated food each year, it pays to eat in reputable establish-
ments.  

کهه     حخالخی  یکی از نکات برجسته سفر و گردشگری ، خوردن غذاهای محلی است که بدون خطرات نیستند. در  

، ماهی ای که می تواند فلج پیش رونده را در پی داشته باشد و شما را در     fuguممکن است بتوانید از خوردن 

عرض چند ساعت بکشد جلوگیری کنید ،اما ممکن است به دلیل رعایت بهداشت ضعیف از میکروب های پنهان 

میلیون نفر هر سهالهه از      066بر روی بشقاب  خود آگاهی نداشته باشید. با توجه به اینکه تخمین زده می شود  

 خوردن غذای آلوده بیمار می شوند ، برخی از آن ها  غذای خود  را در موسسات معتبر میخورند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By favouring suppliers who use ISO 22000, Food safety management — Requirements for 
any organization in the food chain, however, you can have your cake and eat it too. This 
standard ensures that organizations are providing products that are safe to eat as intend-
ed and comply with any food safety regulations. 

الزاماتی برای هر سازمانی در زنجیره غذایی مورد نیاز را ارائه می دهد   ISO 22000مدیریت ایمنی مواد غذایی 

که با این وجود می توانید کیک خود را نیز تهیه کرده و آن را میل کنید. این استاندارد تضمین می کهنهد کهه       

سازمان ها محصوالتی را تهیه می کنند که از نظر مصرفی در امان باشند و مطابق با مقررات ایمنی مواد غهذایهی   

 باشند.

1-Safety on your plate 

 ایمنی بر روی بشقاب شما-8
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Looking for some thrills and spills on your next trip? Adventure tourism is booming, and 

so are the safety regulations that go with it. 

 

آیا در سفر بعدی خود به دنبال برخی از هیجان ها و ریزش هها    

هستید؟ گردشگری ماجراجویی و همینطور مقررات ایمنی که با 

 آن همراه هستند در حال شکوفایی است 

 

ISO 21101 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements, gives ad-

venture tourism activity providers a way to put in place a safety management system, en-

suring participants have a great experience, and survive to tell the tale. 

ISO 21101  سیستم های مدیریت ایمنی  -، جهانگردی ماجراجویی

الزاماتی است که به تامین کنندگان فعالیت های گهردشهگهری و       -

ماجراجویی،  راهی برای ایجاد سیستم مدیریت ایمنی ، اطمینهان از    

شرکت کنندگانی که تجربه عالی از زنده ماندن برای گفتهن دارنهد،        

 می دهد.

The standard enables the adventure tourism operator to improve their safety perfor-

mance, meet expectations for participant and staff safety, and support compliance with 

applicable legal requirements. 

این استاندارد، اپراتور گردشگری ماجراجویی را قادر می سازد تا عملکرد ایمنی خود را بهبود بهبهخهشهد ،       

انتظارات مربوط به ایمنی شرکت کنندگان و کارکنان ایمنی را برآورده سازد و از انطباق با الزامات قهانهونهی      

 قابل اجرا پشتیبانی کند.
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2-Venture forth in safety 

 . سرمایه گذاری در ایمنی2



3. Safe summer-tobogganing 

 سورتمه سواری ایمن در تابستان-9

Tobogganing is fun, family-friendly, and a great way to get your thrills in sum-
mer. One of the longest, in Switzerland, is 15 km long, and just to get to the 
start takes a 25-minute cable-car ride and a two-hour hike uphill. Shorter rides 
are found the world over, including a three-minute descent on the Great Wall 
of China3). Wherever you toboggan, safety is paramount. 

سرگرم  ننده خانوادگی و یک راه عالی برای ایجاد هیجانات در تابستان است. یکی   سورتمه سواری یک راه

 یلومتر است و فقط برای رسیدن به شروع آن، سخوار تلخه      51از طوالنی ترین آن ها ، در سوئیس به طول 

دقیقه ای و پیاده روی دو ساعته می شوید. سورتمه های   وتاهتر در سراسر جهان یخافخت مخی        51 ابین 

شوند ، از جمله فرود سه دقیقه ای از دیوار بزرگ چین . هر  جا سورتمه سواری می  نید ، امنیت بسخیخار    

 مهم است.
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When getting overboard is more likely, or even the objective, such as for water sports or 
boating trips, it’s important to have quality life jackets that keep you afloat and work as in-
tended. 

هنگامی  ه به طور متداول به  ورزشهای آبی یا مسافرتهای قایقرانی  می روید 

مهم است  ه جلیقه نجاتهای  با  یفیت  داشته باشید  ه شما را شناور نخگخه   

 دارد و همانطور  ه مدنظر می باشد  ار  ند.

 

 

The ISO 12402 series of standards, Personal flotation devices (several parts) serves as an in-
ternationally agreed guide to manufacturers, purchasers and users of flotation devices to en-
sure the equipment works effectively. It outlines the safety requirements and test methods 
of lifejackets, buoyancy aids and accessories to protect a user from drowning.  

، دستگاه های شناور ششصی )درچند قسمت( به عنوان یک راهنمای موافقت بین    ISO 12402مجموعه ای از استانداردهای 

المللی برای تولید  نندگان ، خریداران و  اربران دستگاه های شناور برای اطمینان از  ارآمد بودن تجهیزات در خدمت اسخت.  

در این مقاله الزامات ایمنی و روش های آزمایا انواع جلیقه های نجات ، وسایل نقلیه و لوازم جانبی برای محافظت  خاربخر از      

 غرق شدن بیان شده است.

 4-All at sea: keeping safe in the water 

 . همه در دریا: ایمن نگه داشتن در آب4
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https://www.iso.org/obp/ui/#search/std/12402


Around 30 million holidaymakers are expected to go on a cruising holiday this year, and 
the industry is growing, with more ships, destinations and themes every year. The safety 
of these ships is rarely put into question, and falling overboard is rare, yet it still happened 
to 18 unlucky passengers in 2018.  

میلیون مسافر به تعطیالت  روز بپردازند و هر ساله صنعت با  شتی ها ، مقصد ها و    03پیا بینی می شود امسال حدود 

مضامین بیشتری در حال رشد است. ایمنی این  شتی ها به ندرت مورد سؤال قرار می گیرد وغرق شدن هنگام سفر بسیار  

 این مورد اتفاق افتاده است. 5351مسافر بدشانس در  سال  51نادر است ، اما هنوز هم برای 

ISO/PAS 21195, Ships and marine technology — Systems for the detection of persons 
while going overboard from ships provides internationally agreed technical specifications 
for systems designed to detect a person who has gone overboard from a passenger ship, 
so they can be quickly located and brought back onboard.  

ISO / PAS 21195  سیستم هایی است برای شناسایی افرادی  ه با  شتی به دریا سفخر   -،  شتی ها و فناوری دریایی

می  نند و مششصات فنی مورد توافق بین المللی را برای این سیستم های طراحی شده فراهم می  ند، بنابراین مسافخران  

 به سرعت مستقر و دوباره به داخل  شتی برگردانده می شوند.

WWW.MAP-CO.ORG 

 5-All onboard: cruising to safety 

 

 . همه بر روی کشتی: سفر به ایمنی5

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:21195:ed-1:v1:en


آیا شما از آرزوها و اهدافتان برای 

 دیگران میگویید؟

اغلب انسانها دوست دارند در مورد برنامه های آینده خود با دیگران صحبت کننهد، زیهرا     

اینکار احساس خوبی به آنها میدهد. اما نتیجه تحقیق پیتر گالوویترز در دانشگاه نیویهور    

 نشان میدهد که این کار تاثیر معکوس خواهد گذاشت.

 فاصله میان اهداف و نتایج
دانشجوی رشته ی روانشناسی دانشهگهاه آلهمهان          43گالوویترز در تحقیق خود از 

خواست پرسشنامه ای را پر کنند. موضوع این پرسشنامه، تعهد آنها  برای انهتهخهاب     

جملهه   2روانشناسی به عنوان شغل اصلی بود. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد  

در  مورد رسیدن به اهدافشان بنویسند. به عنوان مثال بگویند: من از این به بعد بها      

جدیت بیشتری تکالیفم را دنبال خواهم کرد یا از این به بعد درس آمار را بهیهشهتهر     

 مطالعه میکنم.
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سپس شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول افرادی بودند که از آنها خواسته  

شد اهداف خود را با صدای بلند برای دیگران بخوانند. به آنها گفته شده بود که نظرسنجهی   

 با موفقیت انجام شده است و آنها پرسشنامه را به درستی کامل کرده اند.

گروه دوم افرادی بودند که اهداف خود را برای هیچ شخصی بیان نکردند. زیرا به آنها گفتهه   

 شده بود که پرسشنامه مشکل داشته است و نتیجه آن قابل مطالعه نیست. 



ی دیگری برای دانشجویان ایمیل زده شد. از آنها خواسته شهده بهود         ی بعد پرسشنامه هفته

اهداف خود را بار دیگر بیان کنند و بگویند دقیقا در کدام روز هفته برای رسیدن به آنها تالش 

های تکمیل شده به گالوویترز تحویل داده شد و دانشجویان مبلغی  کرده اند. سپس پرسشنامه 

بابت شرکت در آزمایش دریافت کردند. این آزمایش روی گروه های دیگری از دانشجویان نیهز   

 انجام شد.

 نتایج پژوهش گالویترز چه شد؟

نتیجه تحقیق نشان داد دانشجویانی که اهداف خود را   

با دیگران به اشترا  گذاشته بودند، تالش کمتری برای 

اند. اما افرادی کهه فهرصهت        رسیدن به آنها انجام داده

نشده بود اهداف خود را به دیگران بگویند، تهمهایهل      

 اند. بیشتری برای رسیدن به آنها داشته

 چرا بیان کردن اهداف نتیجه خوبی 

 نخواهد داشت؟

محققان معتقدند زمانی که شخصی در مورد اهداف خود با دیگران حرف میزند، احساس رشهد  

و کمال میکند. همین احساس غروری که در آن لحظه برای داشتن برنامه ریزی مناسب به آنها  

دست میدهد، در آینده به ضررشان تمام خواهد شد. زمانیکه شما اهداف خود را روی کهاغهذ    

ی میان آنها و جایی را کهه اکهنهون           مینویسید یا آنها را در ذهن خود مرور میکنید، فاصله

اید نیز احساس میکنید. دانستن این فاصله به شما کمک میکند که برای پرکردن آنها   ایستاده

تالش کنید. اما زمانیکه دیگران را از آرزوهای خود مطلع میکنید، این فاصله به طور مفهومی از 

اید به شما دست خواهد داد. ایهن    میان میرود. در واقع احساس کاذبی از اینکه به هدف رسیده 

 باعث میشود که کمتر برای رسیدن به آنها تالش کنید.
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تاثیر بیان  ردن اهداف 

 در تحقق آنها

تحقیقات نشان میدهند که بیان کردن اهداف نه تنها مسئولیت پهذیهری را افهزایهش         

 نمیدهد، بلکه میل و رغبت شما برای رسیدن به آنها را نیز کم میکند.

بسیاری از مردم باور دارند اگر اهداف خود را با دیگران در میان بهگهذارنهد، شهانهس          

موفقیتشان بیشتر میشود. در صورتی که چنین باوری درست نیست. به عنهوان مهثهال        

زمانیکه به دیگران میگویید قصد دارید هرروز پیاده روی کنید، آنگاه فشار بهیهشهتهری     

احساس خواهید کرد و به این فکر میکنید که اگر یک روز نتوانید ورزش کنید، دیهگهران   

چه فکری در مورد شما خواهند کرد. اینکه نخواهید دیگران را از خودتان ناامید کنهیهد،    

 استرس و فشار زیادی به شما وارد میکند.

 گردآورنده: بنفشه نیکبخت



 تبلیغات خالقانه
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 رویداد های آذر و دی ماه
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 انعقاد قرارداد با شرکت خاکریزآب
قراردادی فی مابین دو شرکت آرمان رویکرد اندیش و شرکت  8931963965در تاریخ 

خاکریزآب در خصوص انتقال دانش فنی ، آموزش و پیاده سازی سیستم مدیهریهت   

امضا گردید. این شرکت متعهد گردیده است   HSEایمنی، بهداشت و محیط زیست 

گردیده است تخا پخیخاده      عهد ماه انجام دهد.   82تا پیاده سازی این سیستم را به مدت 

 9001:2015ISOتمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 

 برای شرکت های :
 ابزارسرا

 صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی



 آدرس دفتر مر زی شر ت :
تهران , خیابان آزادی , خیابان  ارون , 

نرسیده به خیابان هاشمی ,ساختمان 

55, واحد  051راهپیما , پالک   

 شماره تماس :
33515306 

33035516 
www.map-co.org 

info@map-co.org 

 با ما همراه باشید ...

 .ذهن های بزرگ از افکار انتقاد می کند، ذهن های کوچک از افرادسخن ماه : 

 

  النور روزولت                                                                                     
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 در  انال تلگرامی ما همراه باشید... MAPبا خیریه مهر 
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